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Radyo, Televizyon ve Sinema 

Bölümü Nedir?

Radyo, televizyon ve sinema bölümünde görüntünün tüm
alanlarında üretim yapmak için gerekli olan yeterlilikleri
kazanabilirsin.

Kitle iletişim araçları dünyanın gidişatına yön vermektedir.
Bu durum kitle iletişim araçlarının haberleşme ve iletişimde
bir araç olmasının yanı sıra toplumsal ve bilimsel bir olgu
olarak değerlendirilmesini de gerektirmektedir.

Kitle iletişim araçlarının etkinlik alanlarını hızla
genişletmelerine koşut olarak radyo, televizyon ve sinema
gibi kitle iletişimin çeşitli alanlarında görev yapacak
profesyonellerin eğitimi de önem kazanmaktadır. Bu
nedenle bu alanlarda üretilecek ve topluma aktarılacak bilgi
ve iletinin üretiminden dağıtımına hatta kullanımına dek
insanlara fayda sağlayacak biçimde planlanması büyük önem
taşımaktadır. Bu durum da kitle iletişim sektörüne kalifiye
meslek insanları kazandırmakla mümkün olmaktadır.



Neden

ÜÜ Radyo, Televizyon ve Sinema?

Medya sektörünün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli profesyonelleri 
yetiştiriyoruz. Üsküdar 
Üniversitesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü birikimli 
akademik kadrosu ve öğrencilere 
sağladığı teknik olanaklarla ön 
plana çıkmaktadır. Alanında 
uzman kişiler tarafından verilen 
uygulamalı dersler öğrencilerin 
meslek yaşamında ihtiyaç duyduğu 
yetkinliği sağlamaktadır. 



Kent Merkezinde Bir İletişim Fakültesi

Üsküdar İletişim ulaşım 
açısından son derece kolay 
ulaşılabilir bir yerde 
konumlanmıştır. Metro, metrobüs, 
otobüs, minibüs gibi tüm toplu 
taşıma olanaklarıyla Üsküdar 
İletişim’e rahatça ulaşmak 
mümkündür.



Misyonumuz

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kapsamlı müfredatıyla; toplumsal
bilimlere hâkim, kitle iletişim araçlarının önemini kavramış, alanının temel
uygulama pratikleri hakkında bilgi sahibi, bu alandaki güncel gelişmeleri
tarihsel boyutlarıyla ilişkilendirerek takip edebilen, eleştirel düşünen ve
yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etik değerleri özümsemiş,
ilgileri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmiş öğrenciler yetiştirme
misyonunu benimsemiştir.



Vizyonumuz

Radyo, televizyon ve sinema alanlarında genel olarak insanlığa ve özel
olarak kendi toplumuna faydalı, üretken, yenilikçi, özgün ve evrensel, hızla
gelişen teknolojileri kullanabilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek
yoluyla, aynı niteliklerde eserlerin doğmasını sağlamaktır. Halihazırda en
son teknolojik alt yapıyla donanmış laboratuvarlarda, stüdyolarda ve
atölyelerde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Böylece
yetiştirmekte olduğu öğrencilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasını, yeni
teknolojiyi en üst kapasitede kullanma becerisini edinmesini sağlamayı
amaçlamaktadır. Bölümden mezun olacak öğrencilerin kısa sürede gerek
medya sektöründe gerekse de akademik alanda önemli çalışmalara imza
atmaları beklenmektedir.



Akademik Kadromuz



Sektörden Hocalarımız

Öğr. Gör. Adem ÖZKAN

Öğr. Gör. Ayşe OLCAY

Öğr. Gör. Bülent TELLAN

Öğr. Gör. Çisem UZUN

Öğr. Gör. Didem SEYMEN BALCI

Öğr. Gör. Dursun GÜLERYÜZ

Öğr. Gör. Ege ELLİDOKUZOĞLU

Öğr. Gör. Erdem TÜRKEKUL

Öğr. Gör. Faruk Metin ATASOY

Öğr. Gör. Fatma KÖRÜNOĞLU

Öğr. Gör. Gökhan Gültekin KARAKAŞ

Öğr. Gör. Gürkan AKGÜNEŞ 

Öğr. Gör. Hasan ÖZGEN

Öğr. Gör. İsmail DOĞAN

Öğr. Gör. Mustafa KARASU

Öğr. Gör. Natali YARESYAN

Öğr. Gör. Nazım ÇINAR

Öğr. Gör. Nuray ERGİNDİR KÜÇÜKKAYA

Öğr. Gör. Nuriye URAL

Öğr. Gör. Osman DİNÇ

Öğr. Gör. Pınar DAĞ

Öğr. Gör. Rıza OYLUM

Öğr. Gör. Yasemin KIZILDOĞAN

Öğr. Gör. Yunus AY



Radyo, Televizyon ve Sinema

Müfredat Yapısı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, genelden özele,
teoriden pratiğe giden, ardışık ve birbirini tamamlayıcı
derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli derslerin
bulunduğu bölümde öğrenciler, İletişim Fakültesi’nin diğer
bölümlerinden de seçmeli ders alabilmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde ilk iki yılda
fakültenin diğer bölümleriyle büyük oranda ortak dersler
verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yılda öğrenciler, ağırlıklı
olarak seçmeli derslere yöneltilmektedir.

4 yıllık dersler arasında kamera ve kurgu, radyo ve
televizyon haberciliği, televizyon programcılığı, film
yapım ve yönetimi, fotoğrafçılık, film çözümlemeleri,
spikerlik ve diksiyon teknikleri, belgesel sinema, sanat
yönetmenliği, radyo yayıncılığı… gibi bir çok ders yer
almaktadır.



Radyo, Televizyon ve Sinema

Staj Olanakları

Fakülte ve Üniversite bünyesinde 
bulunan uygulama birimlerindeki 
staj olanakları sektörde çalışmayı 
hedefleyen iletişimciler için çok 
önemli olan deneyimi 
kazandırmaktadır.

Öğrenciler, öğrenim süreleri 
boyunca bir zorunlu ve bir gönüllü 
olmak üzere 2 staj yapmaktadırlar. 
Öğrencilerin staj bulma 
süreçlerinde üniversitemizin kariyer 
merkezi her türlü desteği 
sağlamaktadır.

Fakültemizde yurt dışında staj imkanı 
da bulunmaktadır. İsteyen 
öğrencilerimiz yurt dışındaki medya 
kuruluşlarında ya da ilişkili 
kuruluşlarda staj yapabilmektedirler.



Çift Anadal, Yandal ve Erasmus

Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde eğitiminde başarılı olan
öğrenciler ilgi duydukları, merak ettikleri ikinci bir lisans ya da önlisans
programında ikinci bir diploma alma imkanına sahiptirler.

Not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25 olan öğrenciler, ikinci sınıfın ilk
döneminden üçüncü sınıfın son dönemine kadar çift anadala başvuru
hakkına sahiptirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin çift anadal
yapabilecekleri programlar ise şöyledir: İletişim Fakültesinin diğer
bölümleri ile Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih,
Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.



Çift Anadal, Yandal ve Erasmus

Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümündeki eğitiminde başarılı olan
öğrenciler ilgi duydukları, merak ettikleri ikinci bir lisans ya da önlisans
programından dersler alarak yandal sertifikası alma imkanına sahiptirler.

Bunun için öğrencinin not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması
gerekmektedir. Öğrenciler, ikinci sınıfın ilk döneminden üçüncü sınıfın son
dönemine kadar iki yıl süreyle yandala başvuru hakkına sahiptirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin yandal yapabilecekleri
programlar ise şöyledir: İletişim Fakültesinin diğer bölümleri ile Sağlık
Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.



Çift Anadal, Yandal ve Erasmus

Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri İletişim Fakültesi’nin anlaşmalı
olduğu yurtdışındaki 12 üniversiteden birinde Erasmus programı
aracılığıyla 1 dönem ya da 1 yıl eğitim alabilmektedirler. Bu üniversitelerde
eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversitelerine dönerek hiçbir aksama
olmadan eğitimlerine devam etmektedirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri; Romanya, İspanya, Litvanya,
Portekiz, Slovenya, Polonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde Erasmus
yapma avantajına sahiptir.



Radyo, Televizyon ve Sinema 

İş Olanakları Nelerdir?

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları radyo, televizyon ve sinema
sektörünün yanı sıra yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan
kaynakları, siyasal iletişim gibi medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde istihdam
olanağı bulabilmektedir.

sunuculuk spikerlik muhabirlik kameramanlık
yapım asistanlığı yönetmenlik ses teknisyenliği editör 

senaristlik metin yazarlığı Kurgu videographer



Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü geçtiğimiz dönem neler yaptı?

Ercan Kesal Üsküdar İletişim 

Fakültesi’ne konuk oldu

Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan 

Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve 

öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 

söyleşide Ercan Kesal hayatındaki 

dönüm noktalarından bahsederken 

önemli tavsiyeler paylaştı.



Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü geçtiğimiz dönem neler yaptı?

Üsküdar Üniversitesi TRT 

Akademi’ye ev sahipliği yaptı

Üsküdar Üniversitesi TRT’nin yayıncılık 

deneyimini gençlere ulaştırmayı hedefleyen 

TRT Akademi söyleşisine ev sahipliği yaptı. 

Etkinlikte dizi sektörünün geleceği ve 

dijital yayıncılığın dizi sektörü üzerindeki 

etkisi masaya yatırıldı.



Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü geçtiğimiz dönem neler yaptı?

İletişim Fakültesi öğrencileri Hundez

Film Işık firmasında…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 

öğrencileri, Televizyon Yayın Teknikleri dersi 

kapsamında Hundez Film Işık firmasında 

uygulama yaptı.



Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü geçtiğimiz dönem neler yaptı?

«Kim milyoner olmak ister?» 

programının yapımcısı Mehmet 

Çam öğrencilerle buluştu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile 

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü 

koordinatörlüğünde Bir Düşün Sosyal ve 

Siyaset Kulübü “Mehmet Çam ile Hayat Bize 

Milyonluk Sorular Soruyor” etkinliği 

düzenledi.



Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü geçtiğimiz dönem neler yaptı?




